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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  ښت ُوکارۍ تَ رابْليًـتاطْ پَ درافغاى خزهي آًالیي 
  ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې بڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت 

 

 0600-60-60          زویذ اًْری   

 

            

    

 (بی بی کٍْ ) با ( بی بی طی )گفتگْی                                         
 

بَ طْاالت بی  ا  اخیز ،بظز هی بزد (؟؟)رُبز زشب اطالهی کَ در هسل ًاهؼلْهی ،( بی بی کٍْ) گلبذیي زکوتیار

 .بی طی خْاب دادٍ اطت

ّ ًخزٍ  با ًاس ّ کزػوَ) با ؿذای خْدع (؟؟)هسل ًاهؼلْهیآقای زکوتیار پاطخ بَ طْاالت بی بی طی را در 

بی بی طی ایي طْاالت را اس طزیق ُارّى سرغْى طخٌگْی ایي زشب کَ . بَ سباى پؼتْ ضبظ کزدٍ اطت (...ّ

بَ گواى غالب کَ بی بی کٍْ ُن با بی بی ) .در اطالم آباد سًذگی هی کٌذ در اختیار آقای زکوتیار قزار دادٍ بْد

ّ اس اهکاى بذّر ًخْاُذ بْد  در یک هسل هؼخؾ در اطالم آباد سیز ًظز خاؽ آی اص آی، بظز هیبزد سرغْى

 .(ُواى هسل، هِواى ػاى بْدٍ باػذ ّ ًوایٌذگاى آی اص آی ُن  ػاُذ هاخزاراًذ ،کَ خبزًگار بی بی طی ُن

رد کَ هذاکزات پٌِاًی در بیزّى هزیکایی ُا گفتَ اطت کَ اّ باّر ًذااآقای زکوتیار در هْرد هذاکزات طالباى ّ 

گلبذیي فزاهْع کزدٍ اطت کَ خْدع در اطالم ) .اس افغاًظتاى بزای تاهیي ؿلر در ایي کؼْر، هْثز ّ هفیذ باػذ

، اّ در ُواًدا تْلذ یافت، کالى ػذ. هظؼْد، اًتخاب ّ بَ کابل فزطتادٍ ػذ -آباد بسیث ؿذراػظن زکْهت رباًی

 (.... رطیذ ّ ّ ػِزت بذ هال ّ هٌال ّ در ُواًدا بَ" ًَ بشرگ " 

آقای زکوتیار گفتَ اطت بزای زشب اطالهی ُن پیؼٌِاد ػذٍ کَ دفتزی در یکی اس کؼْرُای خارخی داػتَ 

آقای زکوتیار هؼتقذ اطت کَ ایداد دفتز  (.ػتز در خْاب بیٌذ پٌبَ داًَ) .باػٌذ اها اّ ایي پیؼٌِاد را رد کزدٍ اطت

کذام زشب  ) .ًظتاى بَ هؼٌای تبؼیذ زشب اطالهی اطت ّ آًِا چٌیي چیشی را ًوی خْاٌُذطیاطی در خارج اس افغا

، ُویؼَ ًظاهی -؟ آیا فزاهْع کزدٍ ئی کَ اس آغاس فؼالیت ُای بَ اؿطالذ طیاطیبی بی کٍْ خاىّکذام تبؼیذ 

 .(ّ فزار، طزػتَ اًذ بؼیذدر فزار ّ تبؼیذ بْدٍ ئی؟ خویز تزا اس اسل با ت

اطالهی در پاطخ بَ ایي طْال کَ آیا بزای ُواٌُگی بیؼتز با طالباى ّ گزٍّ ُای دیگزی کَ ػلیَ رُبز زشب 

ها بارُا بارُا ؿادقاًَ تالع کزدین کَ : "دّلت ّ ًیزُّای خارخی هی خٌگٌذ تالع کزدٍ اطت یا ًَ؟ گفتَ اطت

گ ّ ُن در هْرد ؿلر ّ هداُذیي ؿف ّازذی داػتَ باػٌذ، بزًاهَ ّ طزذ ّازذی داػتَ باػٌذ ُن در خٌ

افزاد  تٌظین خٌگی ُا ّ هداُذ کؼی ُا ّ تزّر ،بی بی کٍْػاُذ ادػای ) .هذاکزٍ ّ ُن در هْرد آیٌذٍ افغاًظتاى

راکت پزاًی ُای ًٌگیي تاى در کابل، ػاُذ دیگز . اطت آگاٍ ّ دلظْس خاهؼۀ افغاى در داخل  ّ خارج اسکؼْر

با ػْاُذ سًذۀ دیگز بَ اثبات  بی بی کٍْ راادػای پْچ ّ کض هخز  هذػای تاى اطت ّ اگز خْاطتَ باػین ایي

ّ اها در هْرد ُواٌُگی . رطاًین، هثٌْی ُفتاد هي کاغذ بکار اطت ّ اها آًچَ ػیاى اطت چَ زاخت بَ بیاى

بیي خْد قبْل ًذارًذ ّ خْب بی بی کٍْ را زتی بسیث یک پیادٍ در  طالباى قزار هؼلْم بایذ گفت کَ لباىاباط

اها هتاطفاًَ هْاًغ خاؽ خارخی ّ داخلی طبب ػذٍ  (. .اطت هیذاًٌذ کَ بی بی کٍْ ُویؼَ یک خبز ػْم بْدٍ

بار خْد،  در ػوز ًکبت چزا هْفق ًؼذٍ ای؟ بزای آًکَ)  ".اطت کَ ها بزای هتسذ کزدى هداُذیي هْفق ًؼْین

زتی یک طاػت ُن بَ ایي فکز ًبْدٍ ای، بلکَ ُویؼَ ّزذت ػکٌی تزا پیؼَ بْدٍ اطت ّ تْطئَ چیٌی تزا 

 .(ریؼَ

هزیکایی ُا در اآقای زکوتیار در بخغ دیگز اس طخٌاًغ هذاکزات ّ تواطِای خذاگاًَ ًیزُّای هخالف دّلت ّ

هي گفتَ ام کَ اس تواطِای خذاگاًَ ُز گزٍّ با ًیزُّای خارخی : " اطتظتَ ّ گفتَ ًثز داؤه غیزافغاًظتاى را 

تا تدزبَ ُای  .(..کزًکار ّ ْفیؿبی بی کٍْ خاى فکز هیکٌذ ٌُْس ُن چِاردٍ طالَ اطت ّ ) .خْدداری ػْد

ها بایذ اس راٍ تْطئَ ُای پٌِاًی ّ بَ زوایت ّ سّر باسّی خارخی ُا ّ بیگاًگاى در . تلخ گذػتَ تکزار ًگزدد

 .ذ ّ هزدم بی دفاع کابل را بَ آخزتتدزبَ ُای تلخ گذػتَ تزا بَ ؿذارت رطاًی) .رطیذى بَ قذرت دّری کٌین

، در تْطئَ ُای پٌِاًی  ّ زوایت ّ سّر باسّی خارخی ُا ّ بیگاًگاى بْد کَ زشب اطالهی  در پؼاّر تْلذ

، تْ بذّى خارخی ُا .بخاک طپزدٍ ػذ ّ تْ تٌِا یک ُهِزۀ ایي باسی بشرگ بْدی چِارآطیابدر  کابل هسزقَ ّ

بایذ ػزایظ ّ ّضؼیتی را ایداد (   .در خْر هسکوَ ّ باسخْاطتّخْد خارخی ًذاری ّ ُواى گلْ خْاُی بْد ّ 

ّ پض اس زـْل اطتقالل، زکْهت هزدهی . ارخی بذّى قیذ ّ ػزط افغاًظتاى را تزک کٌٌذکٌین تا ًیزُّای خ

بیاد بیآّر ػزایظ ّ ّضؼیتی را کَ بؼذ اس خزّج ّ یا ) ".ّ ایي یگاًَ راٍ هطوئي پایاى خٌگ اطت. ایداد ػْد

ى قیذ ّ ػزط خاک ًیزُّای خارخی در ُواى سهاى ُن بذّ. زدیذگایداد فزار اػغالگزاى رّطی اس افغاًظتاى، 

کؼْرها را تزک کزدًذ، زکْهت هزدهی ػوا را ُن دیذین ّ با گْػت ّ پْطت ّ اطتخْاى خْد بَ تدزبَ ًؼظتین 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دغَ پتَ.  پَ درښت تاطْ ُوکارۍ تَ رابْليافغاى خزهي آًالیي 

 ئ ُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې بڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

در چِار گْػۀ ػِز کابل بْد ّ کؼتار بیغ اس ػـت ّ پٌح  !!ّ زاؿل آى ایداد چِار زکْهت هزدهی

، بار بار طی فزهْدۀ ػوا  بی بی کٍْ خاى ُویي راٍ هطوئي. باػٌذگاى هظلْم ّ بی دفاع آى اس( ۰۰۶۶۶)ُشار

 .(تدزبَ ػذ ّ ًتیدۀ هٌسْص آًزا بَ چؼن ّ طز دیذین ۲۹۹۰تا ۲۹۹۱طالیاى 

هزیکایی ُا ًوی تْاًٌذ بؼذ اس خزّج اس افغاًظتاى دّلت هْرد زوایت خْد را در اگلبذیي زکوتیار هؼتقذ اطت کَ 

ُوَ بایذ بذاًٌذ ُواًگًَْ کَ ػْرّری طابق ًتْاًظت ّ :"اّ گفتَ اطت. کابل بزای هذت طْالًی طزپا ًگِذارًذ

زیات زکْهت ّ  هزیکا ًیش بَ ُیچ ػٌْاى قادر ًیظت،ا. هْفق ًؼذ زکْهت کوًْیظتِا را در افغاًظتاى زفظ کٌذ

در ایي سهیٌَ تدزبَ ًاکام طی طال گذػتَ، بزای ػبزت آًِا . زاکویت دطت ًؼاًذٍ ُای خْد را تضویي کٌذ

ُویي طخٌاى هفت ُّْائی را قبل اس خزّج ًیزُّای رّطی اس افغاًظتاى ُن ) .کافی اطت( قذرت ُای خارخی)

ز خیاًت رػیذ دّطتن ّ َ طال دیگز هقاّهت کزد ّ اگًؼخْار هیکزدیذ، اها دیذین کَ ُواى رژین دطت ًؼاًذٍ تا ط

ػاٍ هسوذ دّطت ّطلطاى ػلی کؼتوٌذ ّ اطلن ّطٌدار ّ طیذ کیاى ًبی ػظیوی ّ ببزک کارهل ّهسوْد بزیالی ّ 

ّ چٌذ خائي دیگز، زشب دیوْکزاتیک خلق را اس داخل پارچَ ًوی کزد، طال ُای دیگز ُن هْفق بَ طقْط آى 

 .(ى باالی لساف هالًـزالذیي بَ خٌگ ّ دػْا هؼغْل هی بْدیذًوی گزدیذیذ ّ ُوچٌا

آقای زکوتیار اخیزا ُیاتی را بزای هذاکزٍ با دّلت افغاًظتاى بَ کابل فزطتادٍ بْد، اّ در پاطخ بَ ایي طْال کَ 

 ،پتزائْصل اخٌزگفتَ اطت کَ ُیات زشب اطالهی در کابل با  ،در ایي هْرد چَ بْدٍ اطت ُا هزیکاییاّاکٌغ 

ُیئت فزطتادۀ بی ) .ّ ُوچٌیي رئیض خوِْری افغاًظتاى دیذار کزدٍ اطت( طیا)هزیکا ارئیض طاسهاى اطالػات 

هزاخؼت هیکزد ّ در قذم دّم با گواػتۀ ػاى ( طی آی ای ) بایذ ُن در قذم ًخظت بَ ارباب طابق خْد  ،بی کٍْ

یٌذٍ افغاًظتاى ّ پایاى خٌگ ًذارد ّ دّلت هزیکا طزذ هؼخـی بزای آااها بَ گفتَ آقای زکوتیار ( .در کابل

البتَ بایذ ) .افغاًظتاى ًیش بَ گفتَ آقای زکوتیار ًَ طزذ هؼخؾ دارد ّ ًَ اختیار السم بزای پیؼبزد بزًاهَ ُا را

قزار هؼلْم اهزیکا ّ زکْهت کابل طزذ هؼخـی  .، درطت گفتَ اطت(بی بی کٍْ ) گفت کَ در ایي قظوت 

اّ ّ زشب هٌفْر ّ هٌسلۀ اّ اس ُواى بذّ پیذایغ ّ تْلذ ًاهیوْى  اّ پایاى خٌگ ًذارًذ، اه  ىبزای آیٌذۀ افغاًظتا

 –کاًفذریؼي افغاًظتاى ) افغاًظتاى داػتَ ّ دارًذ ّ آى ُن ُواًا طزذ اع تا ُویي اکٌْى، طزذ هؼخـی بزای 

 .(بْدٍ اطت کَ خای  بی بی کٍْ  ُن در آى کاًفذریؼي اس قبل تضویي گزدیذٍ اطت( پاکظتاى 

                               
 ختم                                                                   

 
، یدآاطالق میشود که همیشه در کوه است و چون از کوه فرود  حیوانی، به بر وزن بی بی سی  - بی بی کوه

 .یردگزمین و زمان را با خاک و خون برابر کند و دوباره به کوه برگردد و آمادگی دوباره فرود آمدن 

 
 


